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Kedves Olvasó! 

 

Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenő hírlevelét olvassa. 

A hírlevél célja, hogy fontos információkat nyújtson, tájékoztasson a regionális, 
országos és nemzetközi civil világot érintő hírekről. Szeretnénk felhívni a 
figyelmet az új pályázatokra, képzési lehetőségekre, hogy ezzel is segítsük a civil 
és az önkormányzati szektor munkáját. 

A hírlevelet programajánlók, könyvújdonságok, „könnyű” hírek és hasznos linkek 
színesítik, ezek mindegyikéhez szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat.  

Ezt a hírlevelet azért kapja, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a 
Somogy Ifjúságáért Egyesület által működtetett Megyei Ifjúsági és Nonprofit 
Központtal. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy 
válasz e-mailt, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel!” 

A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el.  

Kérjük, amennyiben szervezetének olyan híre, programja, sikeresen megvalósult 
projektje van, amelyet megosztana a megye civil szereplőivel, küldje el e- mail 
címünkre és megjelentettjük hírlevelünkben, honlapunkon. 

Mentse a fájlokat és az erdőket! 

Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges! 

Üdvözlettel: 

Udvaros Renáta 

E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com 

 

Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat: 
- Magyarország tagja lett az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség 
Bizottságának 
- NEA logó hasznűlata 

- Amit az Iskolai Közösségi szolgálat dokumentálásáról tudni érdemes 

- Tájékoztatás az szja 1%-os eljárás 2014. évi változásairól 

- Amikor civilek változtatnak civileken 

- Kunbábony- Nyári Egyetem előzetes 

- Szociális szövetkezet tagi munkavégzés díjazása 

- Olvasásra ajánljuk 

 

 

 

Somogy Ifjúságáért 
Egyesület 

 

Székhely: 7400 Kaposvár, 

Damjanich u. 8- 10. 

 

Iroda: 7521 Kaposmérő,  

Rákóczi u. 27. 

 

Tel.:+36 30/ 718-8655 

E-mail: 

somogyifjusagaert@gmail.com 

 



KIP, KOP, KOPOGOK...  

 Hírek - Események - Tippek - Esettanulmányok – Dátumok! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Magyarország tagja lett az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Bizottságának 

2014. június 4. 

Négy évig Magyarország is tagja a Szellemi Kulturális Örökség Megőrzése Kormányközi Bizottságának. Hazánk így 
közvetlenül vesz részt az UNESCO szellemi kulturális örökség politikájának alakításában. 

A Kormányközi Bizottság az UNESCO szellemi kulturális örökséggel összefüggő tevékenységének legfőbb szakmai 
irányító testülete. A szervezet dönt a szellemi kulturális örökség politikájának fő irányairól, az UNESCO Szellemi 
Kulturális Örökség Alapjának forráselosztásáról, továbbá arról, hogy mely örökségelemek kerülnek fel a reprezentatív 
elemek, a sürgős védelmet igénylő szellemi kulturális örökségek, valamint az örökség megőrzését szolgáló programok 
és tevékenységek listájára. 

Magyarország 2006-ban csatlakozott az egyezményhez, s e területen kiemelkedő teljesítményünk elismeréseként hazánk 
azonnal tagja lett a – szintén ebben az évben megalakult – Kormányközi Bizottságnak. A most elnyert tagság is az 
eredményes munkának köszönhető. A sikert az is igazolja, hogy immár 19 elem szerepel a szellemi kulturális örökség 
nemzeti jegyzékén. 2009-ben a mohácsi busójárás, 2012-ben pedig a matyó népművészet, valamint 12 országgal közös 
felterjesztés eredményeként a solymászat is felkerült az UNESCO reprezentatív listájára, emellett 2011-ben a táncház 
módszert vették fel a szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló legjobb gyakorlatok regiszterébe. A nemzetközi 
elismerések mellett a legnagyobb eredmény a hagyományaikat, értékeiket naponta megélő és gyakorló közösségek 
egyre növekvő száma. Az e célokat szolgáló tevékenységek irányítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szakmai 
koordinálója a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum keretében működő Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság. 

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/magyarorszag-tagja-lett-az-unesco-szellemi-kulturalis-orokseg-bizottsaganak 

NEA logó használata 

A Nemzeti Együttműködési Alap logójának honlapon történő megjelenítéséhez az 
Ön honlapjának forráskódjába az alábbiakat kell beilleszteni:  

Forrás: http://civil.info.hu/web/nea/nea-logo-megjelenitese 

Amennyiben Ön támogatásban részesült a Nemzeti Együttműködési Alap terhére a kedvezményezett szervezet 
hivatalos oldalába, illetve a támogatott projekt honlapjába a fenti kód beépítése feltétlenül szükséges. 

Amit az Iskolai Közösségi szolgálat dokumentálásáról tudni érdemes 

Hogyan kell dokumentálni az iskolának az iskolai közösségi szolgálatot? 

A tanuló a jelentkezési lapján jelzi az iskolának, hogy a közösségi szolgálat adott iskola által megszervezett 
tevékenységei közül mire jelentkezik, amely csak a szülő támogató aláírása után fogadható el. A tevékenység/ek 
követésére a tanulónak közösségi szolgálati naplót kell vezetnie. A tanuló osztályfőnökének vagy a feladattal megbízott 
pedagógusnak a tanuló előmenetelét rögzítő a dokumentumokban az iskola iratkezelési szabályzatában meghatározott 
időközönként és módon nyilvántartást kell vezetnie a közösségi szolgálat teljesítéséről (osztálynapló, bizonyítvány, 
törzslap; utóbbi kettőben a megfelelő záradékok alkalmazásával). A pedagógusnak havonta be kell jegyeznie a naplóba, 
hogy melyik tanuló hány órát teljesített. Ezt a tanulóknál lévő közösségi szolgálati napló alapján dokumentálja. A 
bizonyítvány „megjegyzés” rovatába minden tanév végén bekerül a teljesített órák száma. Az igazolást legkésőbb az 
érettségi bizonyítvány kiadásának időpontjáig ki kell állítani. Igazolás kiállítása különben csak iskolaváltás esetén 
szükséges. 

Az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az intézmény iratkezelési szabályzatában 
rögzíti. A közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum öt évig nem selejtezhető, de ez nem vonatkozik a 
közösségi szolgálati naplóra, amely a diák tulajdonát képezi. 

Hogyan történik a közösségi szolgálat dokumentálása a bizonyítványban, ha a nyári szünet idején teljesítik a 
szolgálatot? 



A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tartó időszak, a tanítási év szeptember első munkanapjától a 
következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak. Amennyiben a közösségi szolgálat 
tevékenysége a szorgalmi időszakon kívül esik, célszerű ennek dokumentálását (bizonyítvány, törzslap jegyzet 
rovatában) az aktuális tanévhez rendelve, de a következő tanítási év kezdete előtt elvégezni. (Hasonlóan az ugyancsak 
szorgalmi időszakon kívül eső osztályozó vagy javító vizsgák adminisztrálásához.) 

Alkalmazott záradékok: 

Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévig …….. óra közösségi szolgálatot teljesített. (bizonyítvány) 

A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot. (törzslap) 

Forrás: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=GYIK#adminisztracio 

Visszatekintés a „Hálózatépítés, közösségi kezdeményezések” 
konferenciára 

Június 11-én a rekkenő hőség ellenére is több mint háromszáz szakember 
részvételével zajlott le a Nemzeti Művelődési Intézet „Hálózatépítés – 
közösségi kezdeményezések” című IV. Stratégiai Konferenciája a Budai 
Vigadóban. A fórum hívószavai – hálózatépítés és közösségi kezdeményezések 
– utalnak az elmúlt években jelentős átalakuláson átment, újfajta közösségi 
művelődés sikereiben kulcsszerepet játszó energiákra és szakmai 
irányvonalakra.  

Forrás: http://www.nmi.hu/hu/Hirek/Visszatekintes-a-Halozatepites-kozossegi-kezdemenyezesek-konferenciara 

Tájékoztatás az szja 1%-os eljárás 2014. évi változásairól 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

(továbbiakban: Szf. tv.) módosítása következtében jelentősen átalakultak a 2014. rendelkező évi felajánlásokból részesülni kívánó civil 

szervezetek kedvezményezetté válásának, elszámolásának feltételei. 

A felajánlásokból való részesedéshez szükséges várakozási idő valamennyi szervezet tekintetében egységesen két évre 
módosult. 

A kedvezményezetté válás alapfeltétele, hogy a szervezet a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább 2 
évvel korábban szerepeljen a bírósági nyilvántartásban, belföldi székhellyel rendelkezzen, nyilatkozata szerint 
közhasznú tevékenységet végezzen, továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfeleljen a Civil tv. 34. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti feltételnek, azaz közvetlen politikai tevékenységet nem végezhet. 

Kedvezményezetté válás  

2014. rendelkező év  

A 2014. rendelkező évi nyilatkozatokban felajánló magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek 
részére a NAV 2014. szeptember 1-ig adja postára a felhívó-tájékoztató leveleket, amelyben a szervezetek tájékoztatást 
kapnak a részükre felajánlott szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a 
levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell a 1437A adatlapon.  

2015. rendelkező év  

A 2015. rendelkező évben csak azok a szervezetek részesülhetnek az szja 1%-os felajánlásokban, amelyek 2014-ben 
kedvezményezettként előzetesen regisztráltatták magukat a NAV-nál. Az adóhatóság a 2015. évtől kezdve, minden év 
január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, 
nevét, székhelyét. 

A 2014. évben felajánlásban részesült szervezetnek a 1437A adatlapon kell jelölnie, amennyiben a szervezet a következő 
évekre vonatkozó előzetes kedvezményezetti regisztrációt is igényli. 

 

 



Külön regisztrálnia – az elektronikus EGYREG adatlapon 2014. szeptember 30-ig - csak azoknak a szervezeteknek kell, 
amelyek nem kapnak felhívó-tájékoztató levelet, mert nem részesültek felajánlásban a 2014. rendelkező évben, vagy a 
2015. rendelkező évben részesülhetnek első alakalommal az szja 1 %-os felajánlásokban pl.: a 2 éves várakozási idejük a 
2015. rendelkező évre vonatkozóan teljesül első alkalommal. 

A szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig érvényes. A 
regisztrálásra nyitva álló határidő jogvesztő, a késedelem kimentésére igazolási kérelem nem terjeszthető elő. Sikeres 
regisztráció esetén sem kaphat támogatást az a szervezet, amelyet a NAV kizárt a kedvezményezettek köréből. 

További változás, hogy a kedvezményezett köztartozásának fennállását a NAV kizárólag a kiutalást megelőzően 
vizsgálja, és köztartozás fennállása esetén az adóhatóság intézkedik a kedvezményezett részére felajánlott adóösszegnek 
a nyilvántartott köztartozásra történő átvezetéséről és a fennmaradó összeg kiutalásáról a kedvezményezett részére. 
Kivételes méltányosság köztartozás fennállása esetén nem alkalmazható, az csupán a feltételek késett igazolása esetén 
kérhető, utoljára 2014-ben a 1437A adatlap késedelmes benyújtása esetén. 

A 2014. január 1-től hatályos szabályok szerint csökkent a működésre felhasználható támogatás aránya és összege is. A 
kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek - ideértve a tartalékolást követő években 
felmerült, ilyen jellegű költségeket is - együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg 
huszonöt százalékát, de legfeljebb 25 millió forintot. A kedvezményezett reklám és marketing célú tevékenységére 
fordított költségeinek együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de 
legfeljebb 10 millió forintot. 

Működési költségként kizárólag a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 7. § (10) bekezdésében meghatározott költségek számolhatóak csak el: 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások, 

83. § (3) bekezdés szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, 

86. § (7) bekezdés c) pont szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott 
pénzeszközök összege, székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott 
vagy ezek hozzátartozója által bármely jogcímen lakás céljára használt ingatlana is egyben - fenntartásával és 
működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő 
közműdíjak) postaköltségek, telefon-, internet szolgáltatás alapdíja (kommunikációs költségek), költségvetési szervek 
esetében a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások.      

Forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoz/tajekoztatas_szja_20140627.html 

Amikor civilek változtatnak civileken 

A civil szervezetek újfajta együttműködését és a hosszú távú sikeres működést célozza az a projekt, melynek keretében 
közel húsz különböző profilú szervezet közösen dolgozik, tanul és vesz át tapasztalatot egymástól. A program 
különlegessége, hogy a civilekhez az üzleti életből jönnek mentorok. 

Megjárta Kirgizisztánt, és száz darab facsemetét hozott haza, majd iskolák udvarán ültette el azokat egy tiszacsegei, a 
sportot és a környezetvédelmet összekapcsoló civil szervezet. Most azt tervezi, hogy cégeknek szervez programokat, 
céljai megvalósításához pedig EU-s támogatásra pályázik. Egy Pest megyei településen működő nagycsaládos civil 
szervezet közben nehéz helyzetbe került, mert az egyesületi tagok egy része kilépett, és konkurens szervezetet akar 
alapítani. Egy sérült gyerekekkel foglalkozó egyesületnek az a dilemmája, maradjon-e inkább kicsi, baráti társaságként 
működő szervezet, vagy vállaljon egyfajta nagyobb, összefogó szerepet. A műegyetemista környezetvédők úgy érzik, 
sikeresek a programjaik, ennek ellenére kevés új tagot tudnak szervezetükbe integrálni. 

Bár az élet más-más területén működnek, most egy két és fél éves program keretében mégis közösen dolgoznak, és akár 
egymás problémáit is együtt oldják meg a tiszecsegeiek, a hernádi nagycsaládosok, a sérült gyerekeket támogatók és a 
műegyetemi zöldek. A Levegő Munkacsoport koordinálásával ugyanis a közelmúltban egy a civil szervezetek 
együttműködésére építő, modern módszereket bemutató projekt kezdődött a Norvég Civil Alap támogatásával. 
Horváth Zsolt, a program vezetője szerint minderre azért van szükség, mert „az utóbbi években jelentősen megváltozott 
a civil szféra működése és a civilek iránti társadalmi érdeklődés. Alapvetően más a támogatási és a működési rendszer. 
A civilek körében már egy ideje zajlik egyfajta megszűnési folyamat, a hazai civil társadalom zsákutcába tart” – 
indokolja Horváth Zsolt, miért indították el a Merjünk változtatni! elnevezésű programot. Pontos jövőképre, világos 



stratégiára van szükség, a szervezeteknek meg kell fogalmazniuk, hogyan akarnak működni 5-6 év múlva – mondja a 
programigazgató. Ezért döntöttek úgy, hogy projektet hirdetnek a civileknek, amelyre a legkülönbözőbb profilú 
szervezetek jelentkezhetnek. 

A közös munka során megtanulják a szélesebb körű együttműködést, a tervezést, a forrásszerzést és az eredmények 
kommunikálását. A 105 ezer eurós támogatással működő programban jelenleg 16 aktív szervezet vesz részt, de a kör 
bővül: Horváth Zsolt szerint 25-26 civil szervezetet „bír el” a projekt. Eddig környezetvédő, nagycsaládos, sport, meleg-
leszbikus, fogyatékkal élőkkel, esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezeteik vannak, de női és roma szervezetek 
integrálását is tervezik. A résztvevőknél alapfeltétel a demokratikus működés, a stratégiai gondolkodás és a legalább 20 
fős tagság. A szervezetek Budapesten, illetve a főváros 70 kilométeres körzetében működnek, de beszálltak a 
tiszacsegeiek és egy szegedi egyesület is. 

Mit kezdenek egymással? 

A kérdés azért tehető fel joggal, mert nem feltétlenül biztos, hogy néhány, egymás számára korábban ismeretlen 
szervezet egyáltalán érdemben tud segíteni a másiknak. Horváth Zsolt erre azt feleli, a civilek alapvetően valamilyen 
közcél érdekében önkénteskednek. „Akkor érezzük jól magunkat, ha másokra hatással tudunk lenni” – magyarázza. 
Márpedig valamennyi részt vevő szervezetnél ez a közös nevező. Ha felmerül valamilyen probléma, az egyesületek 
más-más profiljától függetlenül együtt keresik a megoldást. Például együtt tanulják meg, hogy az okostelefonos 
applikációkat hogyan lehet pénzszerzésre, kapcsolatok építésére és kommunikációra használni. Ha egy szervezet nem 
tudja, honnan szerezzen ezer lufit egy rendezvényhez, közösen sajátítják el a megoldást. 

A civilek a héten egy fővárosi összejövetelen értékelték a program eddigi szakaszát. Elhangzott, hogy a közös munka 
olyan alapokon nyugszik, mint a hasonló célok, az őszinteség vagy a személyesség. „Életképes és fontos, amit 
csinálunk, mert a civil szféra mással nem pótolható eleme a társadalomnak” – mondta egy résztvevő. 

A szervezetek röviden ismertették tevékenységüket, eredményüket, céljaikat és problémáikat. A nagycsaládosok 
például nem panaszkodtak a támogatások miatt, mivel a jelenlegi társadalompolitika rájuk fókuszál, ezért biztosítottak 
a forrásaik. Ugyanez nem mondható el a központi idegrendszeri sérült gyerekeket támogató egyesületre, amely 
gyakorlatilag nem kap támogatást. A tiszacsegei Kalandakadémia Egyesület több száz iskolával és 235 településsel tart 
kapcsolatot Ukrajnától Magyarországon át Szerbiáig, képviselője mégis elismerte, az infokommunikációs eszközök 
használatáról még lenne mit tanulniuk. 

Bekapcsolódik az üzleti élet 

Tudjuk, hogy a civilek nem képesek működni a gazdasági élet szereplőitől függetlenül – mondja Horváth Zsolt. Éppen 
ezért a program során valamennyi szervezethez egy az üzleti életben sikeres közép- vagy felső vezető mentor 
csatlakozik. Nekik az a feladatuk, hogy szemléletükkel, kapcsolataikkal segítsék az egyesületeket. 

De a civilek maguk is szeretnének hatni a céges világra. Horváth Zsolt szerint vannak olyan értékek, amelyek 
mindenekelőtt a civil szférában fontosak – például az, hogy az ember a legfontosabb. Azt szeretnék, hogy az 
együttműködés során ezt a szemlélelet vegyék át a mentorként tevékenykedő menedzserek, valamint hogy a vállalati 
kultúrában és a vezetésben tükröződjenek a civil értékek. 

A Merjünk változtatni! program további részében különböző műhelymunkákban és képzéseken vesznek részt a 
szervezetek. Egyebek mellett nonprofit jogot, könyvelést, pályázatkezelést és önkéntesszervezést tanulhatnak. 

Forrás: http://vs.hu/amikor-civilek-valtoztatnak-civileken-0615 

Önkéntesség Magyarországon 2013 

A Századvég kiadványából kiderül: tavaly a magyar lakosság harmada végzett aktívan önkéntes 
tevékenységet; ez a KSH 2011-es kutatásához képest előrelépésnek nevezhető, és a tendenciából 
valószínűsíthető az is, hogy a segítő munkát vállalók aránya tovább emelkedik majd. 

 

 

Forrás: http://nonprofit.hu/onkentesseg-magyarorszagon-2013 

 



Nyári Egyetem előzetes 

NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT 2014.  

A BENNÜNK ÉLŐ HATALOM 

Hatalom – pusztító erő, visszaélés, uralkodás, uralom, elnyomás. Hatalom – kiszolgáltatottság, alávetettség, 
kirekesztettség, passzivitás. Hatalom – teremtő erő, erőforrás, tudás, képviselet, felelősség.  

Mit jelent számunkra a szó: hatalom? Milyen szinteken és formákban jelenik meg mindennapi életünkben? Külső, vagy 
belső tényezőről van –e szó? 

Milyen viszonyulásai lehetnek a helyi közösségnek a helyi hatalomhoz? Miért van szükségük erőre a helyi 
közösségeknek, s hogyan juthatnak ennek birtokába? Hogyan alakíthatjuk az egyoldalú függést kölcsönös 
egymásrautaltsággá? Milyen kihatásai lehetnek a közösségi (és bármilyen) beavatkozásnak a helyi hatalmi viszonyokra? 
Miben áll a fejlesztő szakember felelőssége? 

Fejlesztő munkája során előbb-utóbb minden szakember találkozik a hatalom valamely dimenziójával: az 
önszerveződés, a közösségi és az állampolgári tanulás, a helyi nyilvánosság, a hálózatosodás, illetve a helyi fejlesztés 
bármely aspektusa direkt, vagy indirekt módon, de kapcsolódik a hatalom kérdésköréhez. Ez évi nyári egyetemünkön a 
bennünk és körülöttünk élő hatalom különböző szintjeit, tényezőit és jellemzőit vesszük górcső alá. 

A XI. Nyári Egyetemet a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért 2014. július 23-27-ig tartjuk Kunbábonyban, a Civil 
Kollégiumban.  

Részletes programmal és a technikai tudnivalókkal hamarosan jelentkezünk, az időpontot addig is jegyezze elő 
naptárában!  

A korábbi Nyári Egyetemekről részletek itt: http://kunbabonyinye.blogspot.com és itt: 
http://nyariegyetem.adattar.net. 

Szociális szövetkezet tagi munkavégzés díjazása 

A szociális szövetkezetekben hogyan díjazhatók a tagi munkavégzésben lévő tagok? A 

szövetkezeti törvény szerint "az elvégzett munka ellentételezése a tagi munkavégzés 

arányában részben vagy egészben a közösen megtermelt javak természetben történő 

átadásával is történhet." Ez alapján történhet pénzben is az ellentételezés. De ez akkor 

meghaladja az adómentes bevétel értékhatárát, és így a személy a szociális törvény 

alapján nem minősülhet munkakeresőnek, tehát nem lehet regisztrált munkanélküli. Az 

szja-törvény szerint adómentes "a személyes közreműködés ellenértékeként a tagi 

jogállásra tekintettel élelmiszer, a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított 

javak vagy fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható utalvány formájában 

együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel azzal, hogy a fogyasztásra kész 

étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát." Ez alapján 

lehet-e például Erzsébet-utalványban fizetni a tagi munkavégzésért, vagy csak a szövetkezet által megtermelt javakra érvényes 

utalványban lehet fizetni? 

Amennyiben a szociális szövetkezet nem közhasznú jogállású, utalvány formájában adómentesen a minimálbér 25 
százalékát meg nem haladó értékben lehet számára a tagi munkavégzés ellenértékeként fizetni. Ezen felül a minimálbér 
75 százalékáig kaphat élelmiszer, illetve a szociális szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak 
formájában (természetben) adómentes fizetséget, azzal, hogy ezek értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési 
tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni. 

Amennyiben a szociális szövetkezet közhasznú jogállású, 2014. március 15-e után a közösségi alapból az 
alapszabályában rögzített közhasznú céljával összhangban a szövetkezeti tag természetes személynek, vagy 
családtagjának élelmiszer, fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható utalvány formájában legfeljebb havonta a 
minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel szintén adómentes lesz. 

Forrás: http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/2014_3_2_Szocialis_szovetkezet_tagi_munkav_qvh_a.aspx 

 

 



Olvasásra ajánljuk: 

Coloroso, Barbara: Zaklatók, áldozatok, szemlélők: az iskolai erőszak  

Micsoda veszélyes kombináció: a társait terrorizáló gyerek, a kiszemelt áldozat, aki nem mer 
segítséget kérni, a tétlen szemlélők, valamint a felnőttek, akik a gyermekkor velejárójának 
tekintik az erőszakot! Ma már sajnos az újsághírek is arra figyelmeztetnek, hogy az iskolai 
terror akár tragédiához is vezethet. Barbara Coloroso könyve a mai korhoz igazított, 
átdolgozott változatban, az internetes zaklatásról szóló fejezettel kiegészülve kerül a magyar 
olvasók kezébe. A gyermeknevelés világszerte elismert szaktekintélye remekül használható 
eszközt ad a szülők, pedagógusok – és mindenekelőtt a gyerekek – kezébe. Ha tanácsait 
megfogadjuk, megszakíthatjuk az erőszak körforgását.  

 

DISC - A mindennapi kommunikáció és viselkedés titka című könyv 

DISC módszertan: a 304 oldalas könyv a viselkedési stílusunk feltérképezéséhez ad értelmezési 
keretet. A DISC segítségével az emberek közötti viselkedésbeli különbségek jól leírhatók, 
magyarázhatók és kezelhetők. 

Remek eszköz a csapatok fejlesztésére, az ügyfelek megismerésére, vezetőként hatékonyabb 
irányításra, munkatársak/üzleti partnerek kommunikációs és viselkedési stílusainak 
megismerésére.  

Különösen ajánlott cégvezetők, trénerek, coachok, szervezetfejlesztők, HR vezetők, humán 
szakemberek, pszichológusok számára.  

A könyv szerzői: Nagybányai Nagy Olivér, Pongor Orsolya, Hadarics Márton 

A könyv ára: 3.990 Ft 

 

Kiadja: Somogy Ifjúságáért Egyesület.  

Felelős szerkesztő: Udvaros Renáta 

Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27.,  

Telefon: 06 30 718-8655 

E-mail: somogyifjusagaert@gmail.com 

MIBEN SEGÍTHETÜNK? 

Civil szervezete működtetésével, pályázatokkal kapcsolatos kérdéseivel, problémáival keressen! 

www.ciszoksomogy.hu, www.sie.hu, E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 


